
 

                                                
 

 

 
OPRAVNÝ ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE 

Hodnocení projektů 7. Výzvy PRV  
F2 – Investice do nezemědělských činností, 

F3 – Investice do zemědělských činností, 
F6 – Obnova venkovských oblastí 

 
Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 

 

ze dne 12. prosince 2022 
v zasedací místnosti SBD Jeseník 

 

 

Přítomní: 8 členů (viz prezenční listina) 
 
Program jednání: 

1) Zahájení 

2) Volba předsedy Výběrové komise 

3) Školení členů Výběrové komise, Etické kodexy 

4) Hodnocení projektů PRV F2 

5) Hodnocení projektů PRV F3 

6) Hodnocení projektů PRV F6 

7) Různé 

 

 

 

 
Usnesení Výběrové komise je schvalováno v pořadí:              pro/proti/zdržel se 

 

1) Zahájení 
Manažer MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., Zdeněk Nagy přivítal přítomné členy 

Výběrové komise. Konstatoval, že Výběrová komise je usnášeníschopná a přednesl jednotlivé 

body, kterými se bude Výběrová komise v rámci tohoto jednání zabývat. 

 

 



 

                                                
 

 

Výběrové komise se účastnilo:  

- 3 členové Výběrové komise zastupující sektor veřejné správy, tj. 3 hlasy,  

- 2 členové Výběrové komise zastupující podnikatelský sektor, tj. 2 hlasy,  

- 3 členové Výběrové komise zastupující neziskový sektor, tj. 3 hlasy,  

 

Zájmová skupina Rozdělení dle sektorů 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

Místní samospráva a rozvoj 

regionu 

3 37,5% Veřejný  

 

3 37,5% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální oblast 

3 37,5% Soukromý 2 25% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

1 12,5% Neziskový 3 37,5% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

1 12,5%% 

 

Cestovní ruch a služby, 

propagace region a kulturní 

dědictví 

0 0 

Celkem 8 100%  8 100% 

Kontrolní podmínka byla splněna – Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 

více než 49% hlasovacích práv. 

Jako zapisovatelem hodnocení Výběrové komise byl jednohlasně zvolen Zdeněk Nagy, DiS., 

manažer MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s., dále ověřovatelkou se stala  

Lucie Kačor, manažerka MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. a Ing. Petr Mudra, člen 

Výběrové komise. 

Usnesení 36/1: Výběrová komise volí Zdeňka Nagye do funkce zapisovatele,  

Lucii Kačor a Ing. Petra Mudru jako ověřovatele zápisu 36. jednání Výběrové komise. 

8/0/0 



 

                                                
 

 

 

2) Volba předsedy Výběrové komise 

Jelikož mandát předsedy Výběrové komise je jednoletý, bylo potřeba zvolit předsedu Výběrové 

komise na další období. Výběrová komise si odsouhlasila jako svého předsedu Ing. Petra Mudru, 

který tuto funkci zastával doposud. Nikdo ze členů Výběrové komise neuvedl v diskuzi žádného 

dalšího možného kandidáta. 

Usnesení 36/2: Výběrová komise volí Ing. Petra Mudru do funkce předsedy Výběrové komise. 

7/0/1 

3) Školení členů výběrové komise, Etické kodexy 
 

Všichni přítomní členové Výběrové komise byli proškoleni na hodnocení projektů PRV. Dále byli 

členové upozorněni na nemožnost používání mobilních telefonů během jednání. Manažer MAS po 

ukončení hodnocení formální náležitostí a přijatelnosti seznámil členy Výběrové komise s Etickým 

kodexem ve vztahu k této výzvě.  

 

Dne 20. 5. 2022 byly hodnotitelům předány projektové žádosti včetně všech příslušných příloh 

spolu s Kontrolním listem věcného hodnocení a to elektronickou formou, s tím, že v případě zájmu 

si mohou tištěnou verzi vyzvednout v kanceláři MAS. Bylo tedy konstatováno, že hodnotitelé si 

všechny obdržené žádosti včetně jejich příloh prostudovali. Podepsané Etické kodexy jsou platné 

po celou dobu hodnocení projektů k výzvě PRV F2, F3 a F6. 

 

4) Hodnocení projektů PRV F2 

V rámci hodnocení projektů ve Fichi F2 se tohoto hodnocení zdrželi dva členové Výběrové komise 

z důvodu podjatosti. Tito členové v této Fichi nehlasovali a nijak se nevyjadřovali k žádnému 

hodnocenému projektu. Jednalo se o pana Daniela Nátra a paní Zuzanu Jochmannovou. 

 

 

 

 

 



 

                                                
 

 

Zájmová skupina Rozdělení dle sektorů 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

Místní samospráva a rozvoj 

regionu 

3 37,5% Veřejný  

 

3 37,5% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální oblast 

3 37,5% Soukromý 2 25% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

1 12,5% Neziskový 3 37,5% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

1 12,5%% 

 

Cestovní ruch a služby, 

propagace region a kulturní 

dědictví 

0 0 

Celkem 8 100%  8 100% 

 

Kontrolní podmínka byla splněna – Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 

více než 49% hlasovacích práv. 

 

Příjem žádostí do 7. výzvy byl ukončen 31. 3. 2022 a na MAS byly předloženy následující projektové 

žádosti v F2: 

 

 

 

 



 

                                                
 

 

 

Pořadí 
Místo 

realizace 

Číslo projektu - 

přidělené 
Název projektu 

F2 Investice do nezemědělských činností 

1. Jeseník 2022-161-007-002-249 Štípací stroj se zvedacím stolem 

2. Jeseník 2022-161-007-002-236 Pořízení kotoučové pily na hliník 

3. Jeseník 2022-161-007-002-234 Pořízení automobilu 

4. Jeseník 2022-161-007-002-221 Vybavení apartmánů 

5. 
Bělá pod 

Pradědem 
2022-161-007-002-210 Modernizace vybavení autoservisu 

6. Jeseník 2022-161-007-002-193 Pořízení nového stroje 

7. Velké Kunětice 2022-161-007-002-199 Pořízení dodávky k účelům podnikání ve stavebnictví 

8. 
Kobylá nad 

Vidnavkou 
2022-161-007-002-220 Pořízení opravárenského zařízení, rozvoj mikropodniku 

9. Černá Voda 2022-161-007-002-248 Diverzifikace podniku 

10. Jeseník 2022-161-007-002-207 
AUTOMATIZACE VÝROBY v oblasti povrchové úpravy 

lyžařských holí 

11. Mikulovice 2022-161-007-002-230 Strojní vybavení 

12. Ostružná 2022-161-007-002-195 
Pořízení briketovacího lisu pro zpracování dřevního 

odpadu vyprodukovaného v mé stolářské dílně 

13. Velká Kraš 2022-161-007-002-191 
Regionální minijatka k jatečnému zpracování produkce 

malých chovatelů 

14. Velká Kraš 2022-161-007-002-246 Odštětinovač 

15. Javorník 2022-161-007-002-182 Bezkontaktní myčka aut Javorník 



 

                                                
 

 

V řádném termínu dle Interních postupů MAS, byla provedena kontrola formální náležitostí a 

přijatelnosti pověřenými pracovníky MAS.  

 

Projekt s názvem Regionální minijatka k jatečnému zpracování produkce malých chovatelů byl stažen 

žadatelem dne 24. 3. 2022. Projekt s názvem Odštětinovač nesplnil kritéria přijatelnosti a žadatel 

byl o tomto vyrozuměn dne 5. 5. 2022. Projekt s názvem Bezkontaktní myčka aut Javorník byl 

vyřazen v rámci administrativní kontroly a byl o tomto úkonu obeznámen dne 5. 5. 2022. 

 

 Ostatní podané projekty splnily podmínky této kontroly a splňují také podmínky nadřazené výzvy 

PRV článek 19, odstavec 1., písmeno b) a jsou v souladu se specifickými pravidly PRV k dané výzvě.  

 

Hodnocené projekty F2: 

 

SERAK – technology s. r. o., Pořízení kotoučové pily na hliník: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/3: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 30 bodů u žádosti SERAK – 

technology s. r. o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného 

hodnocení. 

6/0/2 

 

 

Zelená údržba s. r. o., Štípací stroj se zvedacím stolem: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/4: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti Zelená údržba s. 

r.o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

6/0/2 

 

 

Pavel Balcárek stavby s. r. o., Pořízení nového stroje 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 



 

                                                
 

 

Usnesení 36/5: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 40 bodů u žádosti Pavel Balcárek 

stavby s. r. o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného 

hodnocení. 

6/0/2 

 

 

SP KOVOTOPLAST – stavby s. r. o., Pořízení automobilu: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/6: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 25 bodů u žádosti SP KOVOTOPLAST 

– stavby s. r. o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného 

hodnocení. 

6/0/2 

 

 

Petr Hledík, Vybavení apartmánů: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/7: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti Petr Hledík 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

6/0/2 

 

 

Pavel Štefanský, Modernizace vybavení autoservisu: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/8: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti Pavel Štefanský 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

6/0/2 

 

 

 

 



 

                                                
 

 

Pavel Studník, Pořízení dodávky k účelům podnikání ve stavebnictví:  

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/9: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti Pavel Studník, s. 

r. o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

6/0/2 

 

Georgis Avramidis, Pořízení opravárenského zařízení, rozvoj mikropodniku: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/10: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti Georgis 

Avramidis s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

6/0/2 

 

Tereza Nátrová, Diverzifikace podniku: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/11: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti Tereza Nátrová 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

6/0/2 

 

BIRKI, spol. s r. o., AUTOMATIZACE VÝROBY v oblasti povrchové úpravy lyžařských holí: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/12: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti BIRKI, spol. s r. 

o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

6/0/2 

 

 

 

 



 

                                                
 

 

Martin Pekár, Strojní vybavení: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/13: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti Martin Pekár, 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

6/0/2 

 

Adam Miščík, Pořízení briketovacího lisu pro zpracování dřevního odpadu vyprodukovaného v mé 

stolářské dílně: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/14: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti Adam Miščík, 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

6/0/2 

 

Přehled doporučených/nedoporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise 

výzvy PRV F2 Investice do nezemědělské činnosti po věcném hodnocení: 

 

Pořadí Číslo projektu Název projektu Žadatel 
Právní 
forma 

žadatele 
CZV Body 

Věcné 
hodnocení 

1. 2022-161-007-002-230 Strojní vybavení Bc. Martin Pekár FO            376 692,00 Kč  50 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 

2. 2022-161-007-002-210 
Modernizace 
vybavení autoservisu 

Pavel Štefanský FO            460 000,00 Kč  50 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 

3. 2022-161-007-002-195 

Pořízení 
briketovacího lisu 
pro zpracování 
dřevního odpadu 
vyprodukovaného v 
mé stolářské dílně. 

Adam Miščík FO            139 000,00 Kč  45 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 



 

                                                
 

 

4. 2022-161-007-002-249 
Štípací stroj se 
zvedacím stolem 

Zelená údržba s.r.o. PO 571 000,00 Kč 45 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 

5. 2022-161-007-002-199 
Pořízení dodávky k 
účelům podnikání ve 
stavebnictví. 

Pavel Studník FO            600 000,00 Kč  45 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 

6. 2022-161-007-002-220 

Pořízení 
opravárenského 
zařízení, rozvoj 
mikropodniku 

Georgis Avramidis FO            646 745,00 Kč  45 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 

7. 2022-161-007-002-248 
Diverzifikace 
podniku 

Bc. Tereza Nátrová FO 700 000,00 Kč 45 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 

8. 2022-161-007-002-221 Vybavení apartmánů Petr Hledík FO            722 312,00 Kč  45 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 

9. 2022-161-007-002-207 

 AUTOMATIZACE 
VÝROBY v oblasti 
povrchové úpravy 
lyžařských holí 

BIRKI, spol. s r. o. PO         1 968 000,00 Kč  45 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 

10. 2022-161-007-002-193 
Pořízení nového 
stroje 

Pavel Balcárek 
stavby s.r.o. 

PO            380 000,00 Kč  40 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 

11. 2022-161-007-002-236 
Pořízení kotoučové 
pily na hliník 

SERAK - technology 
s.r.o. 

PO            400 000,00 Kč  30 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 

12. 2022-161-007-002-234 Pořízení automobilu 
SP KOVOTOPLAST - 
stavby s.r.o. 

PO            980 000,00 Kč  25 

Žádost o podporu 
splnila podmínky 

věcného 
hodnocení 

 

 



 

                                                
 

 

Hodnotitelé vyplnili Kontrolní listy Věcného hodnocení jednotlivě a poté doplnili a podepsali Věcné 

hodnocení v žádosti o dotaci.  O každém kritériu bylo hlasováno a vedla se diskuze k bodové 

hladině.   

 

Usnesení 36/15: Výběrová komise schvaluje pořadí projektových žádostí dle výsledného 

seznamu.  

6/0/2 

 

5) Hodnocení projektů PRV F3 

V rámci hodnocení projektů ve Fichi F3 nebyli přítormni tři členové Výběrové komise, a to pan Aleš 

Chromík, pan Daniel Nátr a pan Jiří Kovalčík. Další dva členové Výběrové komise se skrze podjatost 

zdrželi hodnocení, jednalo se o pana Petra Mudru a pana Jiřího Tománka. Tito členové v této Fichi 

nehlasovali a nijak se nevyjadřovali k žádnému hodnocenému projektu. Tento postup byl zvolen 

z toho důvodu, aby skrze podjatost byla přítomna nadpoloviční většina všech členů  

(5 členů z 9) Výběrové komise a počet osob, které mohou hlasovat byl také nadpoloviční, oproti 

v tu chvíli přítomným členům Výběrové komise (3 členové z 5). 

 

Zájmová skupina Rozdělení dle sektorů 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

Místní samospráva a rozvoj 

regionu 

2 40% Veřejný  

 

2 40% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální oblast 

2 40% Soukromý 1 20% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

0 0 Neziskový 2 40% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

1 20% 

 

Cestovní ruch a služby, 

propagace region a kulturní 

0 0 



 

                                                
 

 

dědictví 

Celkem 5 100%  5 100% 

 

Kontrolní podmínka byla splněna – Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 

více než 49% hlasovacích práv. 

 

Příjem žádostí do 7. výzvy byl ukončen 31. 3. 2022 a na MAS byly předloženy následující projektové 

žádosti v F3: 

Pořadí 
Místo 

realizace 

Číslo projektu - 

přidělené 
Název projektu 

F3 Investice do zemědělských podniků 

1. Písečná 2022-161-007-003-241 Vybavení zemědělského podniku 

2. Javorník 2022-161-007-003-247 Pořízení traktoru 

3. 
Bělá pod 
Pradědem 

2022-161-007-003-213 Mulčovač 

4. Javorník 2022-161-007-003-190 Rozvoj farmy 

5. Vlčice 2022-161-007-003-227 Investice do strojního vybavení – přívěs za traktor 

6. Skorošice 2022-161-007-003-226 Investice do strojního vybavení 

7. Bernartice 2022-161-007-003-202 Pořízení secího stroje na zeleninu 

8. Černá Voda 2022-161-007-003-232 Pořízení lisu s baličkou 

9. Vápenná 2022-161-007-003-235 Vybavení Statku Vápenná s. r. o. 

10. Zlaté Hory 2022-161-007-003-196 Fixační a manipulační systém pro skot 

11. Velké Kunětice 2022-161-007-003-228 Pořízení rozdružovače balíků 



 

                                                
 

 

 

Projekt s názvem Sklízecí stroj na pícniny a Sklízecí stroj na okopaniny byl stažen žadatelem dne 24. 3. 

2022. Projekt s názvem Doplnění linky na sklizeň píce byl stažen žadatelem dne 14. 4. 2022. 

12. Ostružná 2022-161-007-003-188 Pořízení zemědělského stroje 

13. Zlaté Hory 2022-161-007-003-187 Pořízení traktoru s přípravou pro čelní nakladač 

14. Skorošice 2022-161-007-003-186 Pořízení zemědělské techniky 

15. Česká Ves 2022-161-007-003-180 Pořízení obraceče píce 

16. Černá Voda 2022-161-007-003-251 Pořízení zemědělské technologie 

17. Supíkovice 2022-161-007-003-192 Nákup prutových bran 

18. Jeseník 2022-161-007-003-183 Modernizace farmy Moravia Adler CZ, s. r. o. 

19. Jeseník 2022-161-007-003-201 
Pořízení manipulační ohrady pro dobytek včetně fixační 

klece s čelem a košem 

20. Česká Ves 2022-161-007-003-189 Pořízení čelního shrnovače 

21. Černá Voda 2022-161-007-003-250 Investice do zemědělského podniku 

22. Zlaté Hory 2022-161-007-003-225 Žací trojkombinace 

23. Vlčice 2022-161-007-003-245 Sklízecí stroje na pícniny a okopaniny 

24. Velké Kunětice 2022-161-007-003-219 Obraceč píce nesený, čtyřrotorový 

25. Javorník 2022-161-007-003-184 Investice do zemědělského podniku 

26 Vlčice 2022-161-007-003-198 Sklízecí stroj na okopaniny 

27. Vlčice 2022-161-007-003-181 Sklízecí stroj na pícniny 

28. Černá Voda 2022-161-007-003-252 Doplnění linky na sklizeň píce 

29. Vlčice 2022-161-007-003-209 Začínající zemědělec 



 

                                                
 

 

Projekt s názvem Začínající zemědělec byl vyřazen v rámci administrativní kontroly a byl o tomto 

úkonu obeznámen dne 5. 5. 2022. 

 

V řádném termínu dle Interních postupů MAS, byla provedena kontrola formální náležitostí a 

přijatelnosti pověřenými pracovníky MAS. Ostatní podané projekty splnily podmínky této kontroly 

a splňují také podmínky nadřazené výzvy PRV článek 17, odstavec 1., písmeno a) a jsou v souladu 

se specifickými pravidly PRV k dané výzvě.  

 

 

Hodnocené projekty F3: 

 

Tomáš Ľupták, Investice do zemědělského podniku: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení.  

 

Usnesení 36/16: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 60 bodů u žádosti Tomáš Ľupták 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

Pavel Studník, Obraceč píce nesený, čtyřrotorový: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/17: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti Pavel Studník 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

BURDOVA FARMA s. r. o., Sklízecí stroje na pícniny a okopaniny: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení.  

 

Usnesení 36/18: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti BURDOVA 

FARMA s. r. o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného  

hodnocení. 

3/0/2 

 



 

                                                
 

 

 

 

 

Jakub Fiurášek, Žací trojkombinace: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/19: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti Jakub Fiurášek 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

Tereza Nátrová, Investice do zemědělského podniku: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/20: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 35 bodů u žádosti Tereza Nátrová 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

Petr Blahušek, Pořízení čelního shrnovače: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/21: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 55 bodů u žádosti Petr Blahušek 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

 

Kateřina Pánková, Pořízení manipulační ohrady pro dobytek včetně fixační klece s čelem a košem 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/22: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 35 bodů u žádosti Kateřina 

Pánková s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 



 

                                                
 

 

 

 

Moravia Adler CZ, s. r. o., Modernizace farmy Moravia Adler CZ, s. r. o.: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/23: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 55 bodů u žádosti Moravia Adler 

CZ, s. r. o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

AGROPRODUKT SUPÍKOVICE spol. s r. o., Nákup prutových bran: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/24: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 35 bodů u žádosti AGROPRODUKT 

SUPÍKOVICE spol. s r. o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného 

hodnocení. 

3/0/2 

 

Jiří Nátr, Pořízení zemědělské technologie: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/25: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 40 bodů u žádosti Jiří Nátr 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

 

AGRO Česká Ves s. r. o., Pořízení obraceče píce: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/26: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 55 bodů u žádosti AGRO Česká Ves 

s. r. o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 



 

                                                
 

 

 

 

Jiří Beťák, Pořízení zemědělské techniky: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/27: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 55 bodů u žádosti Jiří Beťák 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

Jiří Ivan, Pořízení traktoru s přípravou pro čelní nakladač: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/28: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 40 bodů u žádosti Jiří Ivan 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

Farma Dolina s. r. o., Pořízení zemědělského stroje: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/29: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti Farma Dolina s. 

r. o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

ZD Františkov Velké Kunětice, Pořízení rozdružovače balíků: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/30: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 35 bodů u žádosti ZD Františkov 

Velké Kunětice s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného 

hodnocení. 

3/0/2 

 



 

                                                
 

 

 

 

Prontus agro, s. r. o., Fixační a manipulační systém pro skot: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/31: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti Prontus agro, s. 

r. o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

Statek Vápenná s. r. o., Vybavení Statku Vápenná s. r. o.: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/32: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 40 bodů u žádosti Statek Vápenná 

s. r. o. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

Daniel Nátr, Pořízení lisu s baličkou: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/33: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti Daniel Nátr 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

 

Dalibor Osmančík, Pořízení secího stroje na zeleninu: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/34: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti Dalibor 

Osmančík s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 



 

                                                
 

 

 

 

Martin Langer, Investice do strojního vybavení: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/35: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 40 bodů u žádosti Martin Langer 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

Věra Schneiderová, Investice do strojního vybavení – přívěs za traktor: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/36: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti Věra 

Schneiderová s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného 

hodnocení. 

3/0/2 

 

Bernhard Heckel, Rozvoj farmy: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/37: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti Bernhard Heckel 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

 

Miroslav Švec, Mulčovač: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/38: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti Miroslav Švec 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 



 

                                                
 

 

 

 

Denisa Damašková, Pořízení traktoru: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/39: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti Denisa 

Damašková s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

Josef Palucha, Vybavení zemědělského podniku: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/40: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 55 bodů u žádosti Josef Palucha 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

3/0/2 

 

 

Přehled doporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise výzvy PRV F3 Investice 

do zemědělských podniků po věcném hodnocení: 

Pořadí Číslo projektu Název projektu Název žadatele 
Právní 
forma 

Body 
Věcné 

hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje (Kč) 

1. 
2022-161-007-003-

184 
Investice do 

zemědělského podniku 
Tomáš Lupták FO 60 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      580 000 Kč  

2. 
2022-161-007-003-

241 
Vybavení zemědělského 

podniku 
Josef Palucha FO 55 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      200 000 Kč  



 

                                                
 

 

3 
2022-161-007-003-

186 
Pořízení zemědělské 

techniky 
Jiří Beťák FO 55 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      240 000 Kč  

4. 
2022-161-007-003-

183 
Modernizace farmy 

Moravia Adler CZ, s.r.o. 
Moravia Adler CZ, 

s.r.o. 
PO 55 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      460 000 Kč  

5. 
2022-161-007-003-

189 
Pořízení čelního 

shrnovače 
Petr Blahušek FO 55 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      490 000 Kč  

6. 
2022-161-007-003-

180 
Pořízení obraceče píce 

AGRO Česká Ves, 
s.r.o. 

PO 55 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      490 000 Kč  

7. 
2022-161-007-003-

202 
Pořízení secího stroje na 

zeleninu 
Ing. Dalibor 
Osmančík 

FO 50 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      250 000 Kč  

8. 
2022-161-007-003-

227 

Investice do strojního 
vybavení - přívěs za 

traktor 
Věra Schneiderová FO 50 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      302 500 Kč  

9. 
2022-161-007-003-

245 
Sklízecí stroje na píciny a 

okopaniny 
BURDOVA FARMA 

s.r.o. 
PO 50 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      350 000 Kč  

10. 
2022-161-007-003-

196 
Fixační a manipulační 

systém pro skot 
Prontus agro, s.r.o. PO 50 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      450 000 Kč  

11. 
2022-161-007-003-

188 
Pořízení zemědělského 

stroje 
Farma Dolina s.r.o. PO 50 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      499 900 Kč  



 

                                                
 

 

12. 
2022-161-007-003-

232 
Pořízení lisu s baličkou Ing. Daniel Nátr FO 50 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

   1 450 000 Kč  

13. 
2022-161-007-003-

247 
Pořízení traktoru Denisa Damašková FO 50 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

   1 480 000 Kč  

14. 
2022-161-007-003-

219 
Obraceč píce nesený, 

čtyřrotorový. 
Pavel Studník FO 45 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      160 000 Kč  

15. 
2022-161-007-003-

213 
Mulčovač Ing. Miroslav Švec FO 45 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      350 000 Kč  

16. 
2022-161-007-003-

190 
Rozvoj farmy Bernhard Heckel FO 45 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      499 000 Kč  

17. 
2022-161-007-003-

225 
Žací trojkombinace Jakub Fiurášek FO 45 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

   1 200 000 Kč  

18. 
2022-161-007-003-

226 
Investice do strojního 

vybavení 
Martin Langer FO 40 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      350 000 Kč  

19. 
2022-161-007-003-

235 
Vybavení Statku 
Vápenná s.r.o. 

Statek Vápenná 
s.r.o. 

PO 40 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      488 477 Kč  



 

                                                
 

 

20. 
2022-161-007-003-

251 
Pořízení zemědělské 

technologie 
Ing. Jiří Nátr FO 40 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      980 000 Kč  

21. 
2022-161-007-003-

187 

Pořízení traktoru s 
přípravou pro čelní 

nakladač 
Jiří Ivan FO 40 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

   1 238 000 Kč  

22. 
2022-161-007-003-

201 

Pořízení manipulační 
ohrady pro dobytek 

včetně fixační klece s 
čelem a košem 

Kateřina Pánková FO 35 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      199 000 Kč  

23. 
2022-161-007-003-

192 
Nákup prutových bran 

AGROPRODUKT 
SUPÍKOVICE spol. s 

r. o. 
PO 35 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      450 000 Kč  

24. 
2022-161-007-003-

228 
Pořízení rozdružovače 

balíků 

Zemědělské 
družstvo Františkov 

Velké Kunětice 
PO 35 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

      490 000 Kč  

25. 
2022-161-007-003-

250 
Investice do 

zemědělského podniku 
Mgr. Tereza 

Nátrová 
FO 35 

Žádost o 
podporu splnila 

podmínky 
věcného 

hodnocení 

   1 489 000 Kč  

 

Hodnotitelé vyplnili Kontrolní listy Věcného hodnocení jednotlivě a poté doplnili a podepsali Věcné 

hodnocení v žádosti o dotaci.  O každém kritériu bylo hlasováno a vedla se diskuze k bodové 

hladině.   

 

Usnesení 36/41: Výběrová komise schvaluje pořadí projektových žádostí dle výsledného 

seznamu.  

3/0/2 

 

 



 

                                                
 

 

 

 

 

 

6) Hodnocení projektů PRV Fiche F6 

V rámci hodnocení projektů ve Fichi F6 se dva členové Výběrové komise skrze podjatost 

zdrželi hodnocení, jednalo se o paní Zuzanu Jochmannovou a pana Rostislava Brokeše. Tito 

členové v této Fichi nehlasovali a nijak se nevyjadřovali k žádnému hodnocenému projektu. 

Přítomen byl již pan Daniel Nátr, který se mohl hodnocení projektů týkající se Fiche F6 

účastnit. 

 

Zájmová skupina Rozdělení dle sektorů 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

 Počet 

přítomných 

Podíl 

přítomných 

Místní samospráva a rozvoj 

regionu 

2 33% Veřejný  

 

2 33,3% 

Vzdělávání, komunitní život, 

volnoč. aktivity a sociální oblast 

2 33% Soukromý 2 33,3% 

Zemědělství, lesnictví, rybolov a 

životní prostředí 

1 17% Neziskový 2 33,3% 

Podnikatelé, řemeslníci, 

živnostníci, regionální 

producenti a ostatní služby 

1 17% 

 

Cestovní ruch a služby, 

propagace region a kulturní 

dědictví 

0 0 

Celkem 6 100%  6 100% 

 



 

                                                
 

 

Kontrolní podmínka byla splněna – Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje 

více než 49% hlasovacích práv. 

 

Příjem žádostí do 7. výzvy byl ukončen 31. 3. 2022 a na MAS byly předloženy následující projektové 

žádosti v F6: 

Pořadí 
Místo 

realizace 

Číslo projektu - 

přidělené 
Název projektu 

F6 Obnova venkovských oblastí 

1. Jeseník 2022-161-007-006-200 JE sport – vybavení pro činnost 

2. Jeseník 2022-161-007-006-214 Obnova Parčíku u Alberta 

3. Jeseník 2022-161-007-006-244 Vybavení pro spolek Jesenický šnek 

4. Vápenná 2022-161-007-006-233 Vybavení pro kulturní akce 

5. Jeseník 2022-161-007-006-197 
Technické vybavení tanečních prostor audiovizuální 

technikou 

6. Jeseník 2022-161-007-006-240 
Podpora spolkové činnosti FENIX SKI TEAM Jeseník z. s. 

2023 

7. Velká Kraš 2022-161-007-006-204 Podpora táborové základny Černý Potok 

8. Jeseník 2022-161-007-006-215 Horská kola pro Force team Jeseník 

9. Bernartice 2022-161-007-006-222 Venkovní mobiliář pro kulturní akce 

10. 
Kobylá nad 
Vidnavkou 

2022-161-007-006-216 Rozšíření využití kulturního domu v Kobylé 

11. 
Kobylá nad 
Vidnavkou 

2022-161-007-006-217 Revitalizace veřejného prostranství Kobylá 2023 

12. Bernartice 2022-161-007-006-223 Veřejné prostranství na návsi v Bernarticích 

13. Ostružná 2022-161-007-006-212 Pořízení vybavení pro SDH Ostružná 



 

                                                
 

 

 

V řádném termínu dle Interních postupů MAS, byla provedena kontrola formální náležitostí a 

přijatelnosti pověřenými pracovníky MAS.  

 

Projekt s názvem Pořízení vybavení pro SDH Ostružná, reg. č. 2022-161-007-006-211 byl podán 

duplicitně po termínu ukončení 7. Výzvy PRV a jeho administrace byla ukončena. 

 

Ostatní podané projekty splnily podmínky této kontroly a splňují také podmínky nadřazené výzvy 

PRV článek 20 a jsou v souladu se specifickými pravidly PRV k dané výzvě.  

 

Hodnocené projekty F6: 

 

Obec Bílá Voda, Spolková letní kuchň: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/42: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 75 bodů u žádosti Obec Bílá Voda 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

Obec Bělá pod Pradědem, Mobiliář veřejného prostranství Bělá pod Pradědem: 

14. 
Kobylá nad 
Vidnavkou 

2022-161-007-006-218 Nové vybavení pro dobrovolné hasiče Kobylá 

15. Mikulovice 2022-161-007-006-243 Podpora skautingu na Jesenicku 

16. Jeseník 2022-161-007-006-203 Lezecké vybavení pro spolkovou činnost 

17. Vápenná 2022-161-007-006-238 Veřejná prostranství - mobiliář 

18. Bílá Voda 2022-161-007-006-206 Obnova veřejného prostranství v Bílé Vodě 

19. 
Bělá pod 
Pradědem 

2022-161-007-006-194 Mobiliář veřejného prostranství Bělá pod Pradědem 

20. Bílá Voda 2022-161-007-006-208 Spolková letní kuchyň 

21. Ostružná 2022-161-007-006-211 Pořízení vybavení pro SDH Ostružná 



 

                                                
 

 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/43: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 75 bodů u žádosti Obec Bělá pod 

Pradědem s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

Obec Bílá Voda, Obnova veřejného prostranství v Bílé Vodě: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/44: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 45 bodů u žádosti Obec Bílá Voda 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

Obec Vápenná, Veřejná prostranství - mobiliář: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení.  

 

Usnesení 36/45: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 65 bodů u žádosti Obec Vápenná 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

HOROLEZCI Jeseník z. s., Lezecké vybavení pro spolkovou činnost: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/46: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 70 bodů u žádosti HOROLEZCI 

Jeseník z. s. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

Junák – český skaut, středisko Slunce Jeseník z. s., Podpora skautingu na Jesenicku: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 



 

                                                
 

 

Usnesení 36/47: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 85 bodů u žádosti Junák – český 

skaut, středisko Slunce Jeseník z. s.  s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila 

podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

 

 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kobylá nad Vidnavkou, Nové vybavení pro dobrovolné hasiče 

Kobylá: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/48: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 85 bodů u žádosti SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů Kobylá nad Vidnavkou s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila 

podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Ostružná, Pořízení vybavení pro SDH Ostružná: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/49: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 80 bodů u žádosti SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů Ostružná s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky 

Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

Obec Bernartice, Veřejné prostranství na návsi v Bernarticích: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/50: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 60 bodů u žádosti Obec Bernartice 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 



 

                                                
 

 

Obec Kobylá nad Vidnavkou, Revitalizace veřejného prostranství Kobylá 2023: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/51: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 65 bodů u žádosti Obce Kobylá nad 

Vidnavkou s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

 

Obec Kobylá nad Vidnavkou, Rozšíření využití kulturního domu v Kobylé: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/52: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 55 bodů u žádosti Obec Kobylá nad 

Vidnavkou s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

 

Obec Bernartice, Venkovní mobiliář pro kulturní akce: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/53: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 85 bodů u žádosti Obec Bernartice 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

FORCE TEAM JESENÍK z. s., Horská kola pro Force Team Jeseník: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/54: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 65 bodů u žádosti FORCE TEAM 

JESENÍK z. s. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

Letní tábory, z. s., Podpora táborové základny Černý Potok: 



 

                                                
 

 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/55: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 60 bodů u žádosti Letní tábory, z. s. 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

 

 

FENIX SKI TEAM Jeseník z. s., Podpora spolkové činnosti FENIX SKI TEAM Jeseník z. s. 2023: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/56: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 65 bodů u žádosti FENIX SKI TEAM 

Jeseník z. s. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

Klub sportovního tance Jesenicka z. s., Technické vybavení tanečních prostor audiovizuální 

technikou: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/57: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 70 bodů u žádosti Klub 

sportovního tance Jesenicka z. s. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky 

Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

OS-KAPKA, z. s., Vybavení pro kulturní akce: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/58: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 60 bodů u žádosti OS-KAPKA, z. s. 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 



 

                                                
 

 

Jesenický šnek z. s., Vybavení pro spolek Jesenický šnek: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/59: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 55 bodů u žádosti Jesenický šnek z. 

s. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

 

 

Město Jeseník, Obnova Parčíku u Alberta: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/60: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 55 bodů u žádosti Město Jeseník 

s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

JE-sport, z. s., JE-sport – vybavení pro činnost: 

- Výběrová komise prošla věcné hodnocení a u každého bodu napsala odůvodnění, viz Věcné 

hodnocení 

 

Usnesení 36/61: Výběrová komise odhlasovala celkový počet 50 bodů u žádosti JE-sport,  

z. s. s odůvodněním u jednotlivých kritérií. Žádost splnila podmínky Věcného hodnocení. 

4/0/2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                
 

 

Přehled doporučených projektů k financování ze strany Výběrové komise výzvy PRV F6 Obnova 

venkovských oblastí po věcném hodnocení: 

 

Pořadí Číslo projektu Název projektu Název žadatele 
Právní 
forma 

Body 
Věcné 

hodnocení 

Celkové 
způsobilé 

výdaje (Kč) 

1. 
2022-161-007-006-

243 
Podpora skautingu 
na Jesenicku 

Junák - český 
skaut, středisko 
Slunce Jeseník, z. 
s. 

PO 85 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

   75 000,00 Kč  

2. 
2022-161-007-006-

222 
Venkovní mobiliář 
pro kulturní akce. 

Obec Bernartice PO 85 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

   89 710,00 Kč  

8. 
2022-161-007-006-

218 

Nové vybavení pro 
dobrololné hasiče 
Kobylá 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Kobylá nad 
Vidnavkou 

PO 85 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

   90 750,00 Kč  

3. 
2022-161-007-006-

212 
Pořízení vybavení 
pro SDH Ostružná 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Ostružná 

PO 80 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

   70 990,00 Kč  

4. 
2022-161-007-006-

194 

Mobiliář veřejného 
prostranství Bělá 
pod Pradědem 

Obec Bělá pod 
Pradědem 

PO 75 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 158 995,00 Kč  

5. 
2022-161-007-006-

208 
Spolková letní 
kuchyň 

Obec Bílá Voda PO 75 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 195 000,00 Kč  



 

                                                
 

 

6. 
2022-161-007-006-

197 

Technické vybavení 
tanečních prostor 
audiovizuální 
technikou a 
příslušenstvím 

Klub sportovního 
tance Jesenicka 
z.s. 

PO 70 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 214 000,00 Kč  

7. 
2022-161-007-006-

203 

Lezecké vybavení 
pro spolkovou 
činnost 

HOROLEZCI 
Jeseník, z. s. 

PO 70 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 228 000,00 Kč  

9. 
2022-161-007-006-

238 

Veřejná 
prostranství - 
mobiliář 

Obec Vápenná PO 65 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 271 766,00 Kč  

10. 
2022-161-007-006-

217 

Revitalizace 
veřejného 
prostranství Kobylá 
2023 

Obec Kobylá nad 
Vidnavkou 

PO 65 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 283 382,00 Kč  

11. 
2022-161-007-006-

215 
Horská kola pro 
Force team Jeseník 

FORCE TEAM 
JESENÍK z.s. 

PO 65 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 298 000,00 Kč  

12. 
2022-161-007-006-

240 

Podpora spolkové 
činnosti FENIX SKI 
TEAM Jeseník z.s. 
2023 

FENIX SKI TEAM 
Jeseník z.s. 

PO 65 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 299 700,00 Kč  

13. 
2022-161-007-006-

204 

Podpora táborové 
základny Černý 
Potok 

Letní tábory, z.s. PO 60 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 290 000,00 Kč  



 

                                                
 

 

14. 
2022-161-007-006-

233 
Vybavení pro 
kulturní akce 

OS-KAPKA, z.s. PO 60 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 332 750,00 Kč  

15. 
2022-161-007-006-

223 

Veřejné 
prostranství na 
návsi v 
Bernarticích. 

Obec Bernartice PO 60 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 349 690,00 Kč  

16. 
2022-161-007-006-

244 

Vybavení pro 
spolek Jesenický 
šnek 

Jesenický šnek z.s. PO 55 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 195 570,00 Kč  

17. 
2022-161-007-006-

216 

Rozšíření využití 
kulturního domu v 
Kobylé 

Obec Kobylá nad 
Vidnavkou 

PO 55 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 199 904,00 Kč  

18. 
2022-161-007-006-

214 
Obnova Parčíku u 
Alberta 

Město Jeseník PO 55 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 280 036,00 Kč  

19. 
2022-161-007-006-

200 
JE sport - vybavení 
pro činnost 

JE sport, z.s. PO 50 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 220 000,00 Kč  

20. 
2022-161-007-006-

206 

Obnova veřejného 
prostranství v Bílé 
Vodě 

Obec Bílá Voda PO 45 

Žádost o 
podporu 

splnila 
podmínky 
věcného 

hodnocení 

 400 000,00 Kč  

 

 



 

                                                
 

 

Hodnotitelé vyplnili Kontrolní listy Věcného hodnocení jednotlivě a poté doplnili a podepsali Věcné 

hodnocení v žádosti o dotaci.  O každém kritériu bylo hlasováno a vedla se diskuze k bodové 

hladině.   

 

Usnesení 36/62: Výběrová komise schvaluje pořadí projektových žádostí dle výsledného 

seznamu.  

4/0/2 

 

7) Diskuze 

Manažer MAS, Zdeněk Nagy, zahájil diskuzi, kterou členové Výběrové komise nevyužili. 

 
 
 
 
 

 
 
V Jeseníku, dne 12. 12. 2022 
 
 
Zapsala:  Zdeněk Nagy, manažer MAS   …………………………. 
 
 

 

Ověřili:  Lucie Kačor, manažer MAS   ………………………….. 
 
 
 
   Ing. Petr Mudra, člen Výběrové komise …………………………… 
 
 

 

 


